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Hoe kan Campus Heijendaal zich verder ontwikkelen tot een levendig gebied, waar het prettig is om 
te verblijven? Die vraag staat centraal tijdens een werkbijeenkomst op 12 januari 2023 die de 
Radboud Universiteit, het Radboudumc en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen samen met de 
gemeente Nijmegen organiseren. We nodigen u van harte uit om daaraan deel te nemen.  
 
Samen werken aan een gebiedsvisie voor Campus Heijendaal    
De gemeente en de instellingen op de campus werken de komende tijd aan een gezamenlijk 
toekomstbeeld voor het campusgebied, oftewel een gebiedsvisie. Door samen te werken aan een 
toekomstplan kan de ruimte beter worden benut, en kunnen plannen beter op elkaar worden afgestemd. 
In de gebiedsvisie staan afspraken op hoofdlijnen over de inrichting van het gebied, voor de middellange 
(2030) en lange termijn (2040).  
 
De belangrijkste doelstellingen die we uitwerken in de gebiedsvisie zijn: 

 De levendigheid en het verblijfsklimaat van het gebied verbeteren zodat Campus Heijendaal  
naast een plek om te studeren, onderzoeken en zorg te ontvangen steeds meer een plek wordt om te 
werken, wonen, verblijven, ontmoeten en ontspannen.         

 Verduurzaming van mobiliteit in, van en naar het gebied, oftewel: een duurzaam bereikbare campus. 

 Het versterken van de onderlinge/interne samenhang van het gebied, zodat het gebied meer als één 
campus aanvoelt en functioneert.  

 Het versterken van de verbindingen tussen Campus Heijendaal, de naastgelegen buurten en de rest 
van de stad (zowel fysiek als in functionele/relationele sfeer), zodat Campus Heijendaal nog meer een 
levendig onderdeel wordt van de stad. 

 
Waarom kan de gebiedsvisie voor u van belang zijn?  
Als buurtbewoner komt u misschien regelmatig in het campusgebied, of maakt u gebruik van de 
voorzieningen van de instellingen, zoals het sportcentrum of de Refter. Misschien woont u naast het 
campusterrein en heeft u een mening over het groen of de locatie van gebouwen. Of wellicht hebben de 
afspraken in de gebiedsvisie gevolgen voor het verkeer in uw wijk. De plannen kunnen, kortom, ook van 
invloed zijn op u als buurtbewoner.  
Daarom vinden we het van belang dat u uw mening over de ontwikkeling van het campusgebied kunt 
laten horen. Dat geldt natuurlijk ook als u vertegenwoordiger bent van een bedrijf of instelling in de buurt.   
 
Naast bedrijven en bewoners uit de omliggende wijken nodigen we voor 12 januari ook studenten, 
medewerkers en bezoekers van de instellingen uit én belangengroepen uit de stad die zich bezighouden 
met thema’s die (kunnen) spelen in het campusgebied. 
 
 
 
 



 

 

  Pagina 2 van 2 
 
 

Wat gebeurt er tijdens de werkbijeenkomst op 12 januari?  
De bijeenkomst op 12 januari is de eerste in een reeks van drie.  
Tijdens deze bijeenkomst willen we u meenemen in wat wij zien als de belangrijkste opgaven, kansen en 
knelpunten in het gebied. En willen we graag van u horen hoe u dat ziet.  
 
Het gaat dan onder andere om vragen als:  

 Hoe kunnen we zorgen dat het nog prettiger wordt om in het campusgebied te verblijven? 

 Hoe gaan we om met groen in het campusgebied?   

 Hoe kunnen we de samenhang versterken tussen de terreinen van de Radboud Universiteit, het 
Radboudumc en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen?   

 Wat is een goede plek voor eventuele nieuwe functies en voorzieningen?  

 Wat zijn logische loop- en fietsroutes?   
 
Bij al die vragen komen ook thema’s als cultuurhistorie, natuur, duurzaamheid, gezondheid en 
toegankelijkheid aan de orde.  
 
Wat gebeurt er met uw inbreng?  
De adviezen van gebruikers en de omgeving die we op 12 januari verzamelen, gebruiken we om eerste 
denkrichtingen voor de gebiedsvisie uit te werken. Deze denkrichtingen leggen we op een tweede 
bijeenkomst eind eerste kwartaal 2023 weer aan belanghebbenden voor. Op een derde bijeenkomst 
presenteren we een concept gebiedsvisie, waar u weer op kunt reageren.  
We zullen bij elke bijeenkomst zo goed mogelijk uitleggen hoe we als initiatiefnemers met de adviezen van 
de belanghebbenden zijn omgegaan. Uiteindelijk leggen wij ons voorstel voor de gebiedsvisie voor aan de 
gemeenteraad van Nijmegen, die gaat over het vaststellen van dit plan.  
 
Relatie met Duurzaam Bereikbaar Heijendaal  
Misschien heeft u al gehoord van het project Duurzaam Bereikbaar Heijendaal (DBH) of deelgenomen aan 
een bijeenkomst over dit project? De verkeersknelpunten op en rondom de campus waren eerder 
aanleiding voor de instellingen op de campus, de vervoerbedrijven, de gemeente en de provincie om 
samen te werken aan een betere bereikbaarheid.  
Sinds 2021 zijn verschillende oplossingen voor de verkeersdoorstroming en -veiligheid verkend. Sommige 
van deze oplossingen hangen samen met de plannen die in de gebiedsvisie worden gemaakt. Wat 
uiteindelijk de beste manier is om de verkeerssituatie te verbeteren, hangt af van de plek van eventuele 
nieuwe functies in het gebied. En de vraag wat de meest logische routes zijn op de campus zelf, is van 
invloed op de inrichting van de omliggende wegen.  
Daarom willen we deze vragen meenemen in de gebiedsvisie die we maken. Dat doen we door de inbreng 
die in 2021 is geleverd tijdens bijeenkomsten over DBH mee te nemen in het proces voor de gebiedsvisie.  
Als de gebiedsvisie is vastgesteld en er keuzes zijn gemaakt over wat de beste oplossing is, wordt de 
aanpak van knelpunten op het gebied van verkeer vanuit Duurzaam Bereikbaar Heijendaal opgepakt.  
 
Aanvullend inloopmoment over DBH 12 januari  
We kunnen ons voorstellen dat u misschien meer wilt weten over de stand van zaken rond Duurzaam 
Bereikbaar Heijendaal. Welke inbreng al is geleverd en hoe die is verwerkt, of hoe de plannen van de 
gebiedsvisie en DBH samenhangen. Daarom is er op 12 januari een aanvullend informatie- en 
inloopmoment over Duurzaam Bereikbaar Heijendaal.  
 
Hoe kunt u meedoen? 
De bijeenkomsten vinden plaats bij de Radboud Universiteit.  

 12 januari 2023 van 18.30 tot 19.30 uur - inloopmoment Duurzaam Bereikbaar Heijendaal 

 12 januari 2023 van 19.30 tot 21.30 uur - werkbijeenkomst gebiedsvisie Campus Heijendaal 
 
Wanneer u zich heeft aangemeld, ontvangt u een week voor de bijeenkomst per email een bevestiging 
met de exacte locatie en hoe u deze het beste kunt bereiken.  
 
U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website van MijnWijkplan via: 
nijmegen.nl/campusheijendaal of via de QR-code hiernaast.  
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op via email: campusheijendaal@nijmegen.nl 
 
We hopen van harte dat u meedoet en zich aanmeldt voor de bijeenkomst.  
We zien u graag op 12 januari! 
 
Met vriendelijke groet, namens de vier partijen, 
Ien van der Coelen 
Projectontwikkelaar Gemeente Nijmegen  


